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Barita en les anapaïtes de la Cerdanya 

Joan Rosell.- La paragènesi mineralògica dels nòduls d’anapaïta que trobem a diferents zones de la 
Cerdanya és molt més àmplia del que en un principi es podia pensar.  

Benito et al. (1997) ja indicaven en el seu treball, el qual va rebre el segon premi a la primera edició 
dels Premis de Mineralogia Grup Mineralògic Català (que potser valdria la pena de recuperar), la 
presència d’espècies com: 

Mitridatita, Ca2Fe3+
3(PO4)3O2·3H2O 

Failfieldite - Messelita, Ca2(Mn2+,Fe2+)(PO4)2·2H2O  - Ca2(Fe2+,Mn2+)(PO4)2·2H2O 

 

Per altra banda l’Alfredo Petrov (2011) anuncia al FMF que han analitzat al Museu d’Història Natural 
de Los Ángeles, uns cristalls melats molt semblants als d’anapaïta, els quals han resultat ser 
messelita, i cita que es troben entre els millors del món. 

Dins del projecte d’anàlisi mineral de mostres del GMC, s’estan portant a terme una sèrie d’estudis 
de minerals presents en les cavitats de nòduls alterats. Aquests nòduls provenen d’uns camps 
propers al conegut jaciment de la zona del torrent de Vilella, entre Pi i Bellver de la Cerdanya. Per 
començar l’estudi es van estudiar les mostres mitjançant SEM-EDS. 

El fet que la composició d’aquestes famílies de fosfats sigui similar i important per a determinar de 
quina espècie es tracta ens obligarà a portar a terme altres estudis de tipus estructural. La tècnica 
més accessible pel que fa a bases de dades és la difracció de raigs X, tot i que el RAMAN també ens 
podrà ser útil. 

Dins d’aquests nòduls apareixen agregats de color blanc, uns fibrosos i d’altres globulars amb una 
superfície molt llisa, que van mostrar una composició prou consistent amb la hidroxilapatita (per 5 
àtoms de calci). No apreciem la presència de fluor (pic a ≈0,7 keV). 

% atòmic àt-form  

O K 60,85 12,3     Teòrica hidroxilapatita: Ca5(PO4)3(OH) 

    Experimental:           Ca5(PO4)2,9(OH) 
 

P K 14,42 2,9 

Ca K 24,73 5 

 

Dins d’uns pocs nòduls alterats vam observar la presència d’uns feixos radiats, quasi aciculars, els 
quals ens van fer pensar amb l’aragonita. Aquestes “agulles” s’acompanyen d’altres fosfats 
semblants a la messelita i d’agregats globulars molt blancs d’apatita. L’anàlisi SEM-EDS d’aquestes 
agulles ens va sorprendre ja que els resultats ens indiquen que es tracta de barita. Sobre aquests 
cristalls de barita, i sota l’augment del SEM, podem observar petits glòbuls d’apatita. 

 

Continuarem treballant sobre aquest interessant tema dels fosfats de les anapaïtes de la Cerdanya. 
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Espectre de RX dels agregats blancs sobre anapaïta 
alterada. En verd, correspondria al fluor. 

 

Nòdul alterat de tons marronosos amb 
hidroxilapatita. Mides 6,5 x 3,4 x 4,3 cm. Foto J. 
Rosell. Col. GMC. 

 

Detall de l’interior de la cavitat on veiem els 
agregats blancs d’hidroxilapatita. Ca. 4 mm.  
Glòbul més gran 0,5 x 0,4 mm. Foto J. Rosell. Col. 
GMC. 

 

Nòdul alterat d’anapaïta. Mides 11,1 x 6,3 x 5,6 
cm. Foto J. Rosell. 

 

Detall de la cavitat del nòdul alterat d’anapaïta. Ca. 
35 mm. Foto J. Rosell. 



 

Agregat divergent de cristalls de barita. Ca. 15 mm. 
Llargada dels cristalls 2,2 mm. Foto J. Rosell. 

 

Espectre de RX dels agregats de barita. Presenta 
certa carbonatació. 

 

Imatge SEM d’un agregat de cristalls de barita. 
Foto J. Rosell. 

 

Imatge SEM on observem els grups globulars 
d’hidroxilapatita sobre els cristalls de barita. Foto 
J. Rosell. 

     


